
DIENSTORDER - Richtl nen lnzet van su ort zware la u interventies 00612019

1 Waar Raat het over
1.1 ln het kort

ln dit dienstorder staat hoe het herstel van fysieke inspanningen tijdens een langdurige zware

interventie georganiseerd wordt. Het doel van herstel is de (fysieke) inzetbaarheid op een gewenst

niveau terug te krijgen. Met 'gewenst niveau' bedoelen we in deze richtlijn dat de

rusthartslagfrequentie is bereikt en de vocht- en energiebalans op orde is.

Toepassingsgebied:

Categorie
personeel

Beroeps of
vrijwilligers

Post(en)

OPS X Beroeps X HK X

ATP Vriiwilligers X Post Wondelgem X

Post Expo X

Post Lochristi X

Post Zelzate X

Post Assenede X

Post Deinze X

Post Gavere X

Post Melle X

Post Merelbeke X

Post Zomergem X

Post Waarschoot X

Post Nevele X

1.2 Principe

Voorbereiden op zware interventies
Op het moment van een interventie wordt verwacht dat je voor de volle 100% fit bent.

. Zorgvoor een goede vocht- en energievoorraad doorheen de dag.

. Zorgvoor een goede fysieke fitheid. Dat heeft namelijk invloed op het vermogen om na of
tijdens een interventie voldoende snel te herstellen van inspanningen.

Middelen die ter beschikking staan tijdens en na een zware langdurige interventie
o Rolkar Support

Met de supportkar kan je je vochtverlies compenseren en je energievoorraden aanvullen. Er

zijn 3 supportkarren voorzien in de zone : standplaatsen zijn Gavere, Gent en Zelzate. De

inhoud van de kar is eveneens voorzien in de personeelscontainer. De kar is voorzien om

maximum 25 brandweermannen te voorzien van voedsel en drank, zoals water, isotone
dranken, soep, chocomelk, koeken en (gevriesdroogde) maaltijden.

Personeelscontainer
Bij langdurige interventies kan ook de personeelscontainer ingezet worden. Deze container

biedt bijkomend bescherming tegen weersinvloeden, zitgelegenheid (rust) en

toiletfaciliteiten. De personeelscontainer is voorzien om 6 tot 12 brandweermannen toe te

a



laten

lnzetten van support
o De Leider Van Operaties (LVO) kan in volgende situaties waarbij langdurige inzet

noodzakelijk is beslissen om de supportkar en/of de personeelscontainer ter plaatse te
vragen via de zonale dispatching (niet-limitatief): industriebrand /brand in parkeergarage

f zware woningbrand / brand in hoogbouw / IGS-interventie / langdurige duikinterventie /
brandwacht

Onder langdurig wordt als maatstaf een interventie van meer dan 90 minuten
vooropgesteld. Bij zeer warm of koud weer is de inzet van support sneller te beslissen.
Blootstelling aan hoge luchttemperaturen, een relatief hoge luchtvochtigheid en hoge
stralingsintensiteit kunnen leiden tot een aantal hittegerelateerde aandoeningen zoals hitte-
uitslag, -krampen, -uitputting en -beroerte. Bij koude bestaat risico op afkoeling.

De dispatcher activeert een van de drie logistieke wagens die instaan voor support (Gavere,
Gent of Zelzate). Keuze van post gebeurt op basis van de beschikbaarheid van vrijwilligers,
de belasting van de hoofdkazerne ...

a

Naar interventie en opstelling
o Controleer de kar/container volgens de inventaris (niet nodig indien verzegeld)
o Neem eventueel koffie mee;
. Vraag de aanrijroute, om niet in de vervuilde zone te komen met het logistiek voertuig;
o Meld aan bij LVO of CP OPS. Die duidt eventueel een onderofficier aan voor coórdinatie;
. Bepaal de opstellocatie buiten de vuile zone, blijf uit de rook;
c Zet de container of kar op een verharde opstelplaats;
o De supportkar en personeelscontainer zijn bedoeld voor monodisciplinair gebruik.

Slachtoffers, media en ander hulpdiensten zijn niet toegelaten.

Werkwijze
o De chauffeur en tweede man zorgen voor de bediening van de waterkoker en zetten de

nodige proviand klaar op de tafel, na elke wissel ruimen ze het restafval op.
o Als je afgelost wordt, kom je eerst in de vuile zone en was je je handen en gezicht en doe je

je interventiejas uit.
r Vóór het betreden van de personeelscontainer doe je je volledige interventiekledij uit.
o Je hebt 20 minuten rust (passieve afkoeling) en rehydratatie nodig na:

o inzet van 2 flessen van 30 minuten
o inzet van 45 tot 60 minuten intensief werk zonder het dragen van

adembescherming
o elke inzet met een gaspak

. Bij extreem warm weer is dit reeds noodzakelijk na inzet van 1 fles of intensief werk van 30
minuten.

Afbouw en terugkeer naar kazerne
o Verzamel restafval in grijze plastiek zakken;
o Bouw de personeelscontainer af volgens de instructiefiche;
. Reinig eventueel de container en kar indien nodig ter plaatse. Eenmaal in de kazerne wordt

de kar sowieso grondig gereinigd en aangevuld.
o Geef de lijst met verbruikte goederen door aan het Service Center zodat de kar opnieuw kan

aangevuld worden.
o Meld defecten of problemen aan het Service Center.



2 Veelgestelde vragen

Zijn de maatregelen die nu worden genomen om risico's te minimaliseren voldoende?

De maatregelen in dit order zetten al een grote stap in de goede richting. Verbeteringen zijn

mogelijk en enkele zaken worden nog verder onderzocht zoals: het voorzien van een

klimaatneutrale personeelscontainer (airco), actieve afkoeling (rehab cairl ... Ook de

maatregelen uit dit dienstorder zullen worden geëvalueerd.

Hoe rijmen deze richtlijnen met hygiëne?

Alles begint met de opstelling van support buiten de vervuilde interventiezone. De verdeling

van support gebeurt door het "proper" personeel van de logistieke wagen.

Vóór je aanschuift aan de supporttafel is het belangrijk dat je handen en gezicht gereinigd zijn

en je vervuilde interventiejas uit is.

De tussendoortjes en maaltijden zijn apart verpakt en worden voorzien in afgesloten bakken.

De karren zullen ook voorzien worden van een zeil als extra derde afscherming.

Tot slot moeten na inzet de kar en bakken proper gemaakt worden'

3 Biilaeen
. Bijlage L: lnventaris materiaal
. Bijlage 2: lnstructie op- en afbouw personeelscontainer

4 Meer informatie
4.1 Regelgeving en bronnen

o Codex Welzijn op het werk:

' Boek l-Algemene beginselen, Titel 2
. Boek lll - Titel 1 - Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen
. BoekV-Titel 1 -Thermische omgevingsfactoren

4.2 Aanspreekpunt
. Operationele uitvoering: maj. Serge Vander Ougstraete of lt. Jurgen Verlinde,

operaties@bwzc.be
r Logistieke ondersteuning: Frankie De Smedt, logistiek coórdinator,

fra nkie.desmedt@ bwzc.be

Welzijn (gezondheid, hygiëne, veiligheid): Greet Verhaeghe, preventieadviseur,a




